
  Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.  

Wygoda 3 

21-505 Janów Podlaski 

biuro@skjanow.pl tel.  (83) 341 30 09 / 663 413 009, fax  (83) 341 33 60 www.skjanow.pl 
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Sąd Rejonowy  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy 3 912 500 zł    

Wygoda, dnia 27.07.2020 r. 

Zapytanie ofertowe 
 
I. Zamawiający: 

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski 
NIP: 537-000-96-80 Regon: 30120086. 

II. Opis przedmiotu zapytania: 
1. Zapytanie dotyczy zakupu:  pasteryzatora do mleka 

 Pojemnośd: 150-200 l. 

 w ofercie należy wskazać dokładne parametry oferowanego produktu 

 

III. Termin dostawy zamówienia: 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 06.08.2020 r. (w sytuacji wymagającej dłuższego terminu 
możliwośd przesunięcia). 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna: 

 zostad sporządzona przez Oferenta na jego własnym formularzu ofertowym, 

 byd opatrzona pieczątką firmową oraz zostad podpisana przez oferenta, 

 posiadad datę sporządzenia, 

 zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje: 

 warunki gwarancji, 

 dodatkowe funkcje dostawy, 

 warunki płatności i dostawy, 

 możliwe do uzyskania upusty, 

 czas realizacji, 

 inne informacje przydatne do oceny oferty. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyd za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres: zakupy@skjanow.pl 
2. Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2020 r. o godz. 12.00. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 

VI. Ocena ofert: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
- cena: 80 %  - termin płatności 20 % 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub drogą e-mail. 

VIII. Dodatkowe informacje: 
Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Mazurek pod numerem telefonu 609 222 505 
oraz adresem e-mail: zakupy@skjanow.pl. 

mailto:zakupy@skjanow.pl
mailto:zakupy@skjanow.pl

